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Waar hebben we het over vandaag? 

• Wanneer kun je (bijna) autonoom werken? 

• Het DigLin-project 

• Hoe zit DigLin in elkaar?  

 woordenlijsten en oefeningen 

• Feedback : soorten feedback 

• Feedback door spraakherkenning 

  - wat heb je nodig? 

  - hoe werkt het? 

• Wat wil een docent er nog bij hebben? 
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Wanneer kun je (bijna) autonoom werken? 

• Als je weet wat je wilt leren: (technisch) lezen 

• Als je weet waar je die kennis haalt   
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Zelf leren lezen; zelf 
problemen oplossen 

Hulpbronnen 

DigLin: sound bar,  

groene knoppen, 
eerdere oefeningen 

Medestudenten, 

docent, anderen 

Coach 
Feedback in Diglin  

 Docent 



Het DigLin-project 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 partnerlanden, 4 talen en 4 spellingen 
• Nederland  

• Radboud Universiteit, Nijmegen (penvoerder; ASR)   
• Friesland College (software design)  

• Duitsland: Herder Instituut, Universiteit van Leipzig;  
  universiteit van Wenen 

• Engeland:  Universiteit van Newcastle 
• Finland:     Universiteit van Jyväskylä 
 
Organisatie multilateraal LLP project  (2013-2015) 
• Software wordt in ieder partnerland getest. 
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Het DigLin-project: stappen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stappen in de ontwikkeling van de DigLin software 
 
1. Verzamel gegevens over het klanksysteem, de spelling en het 

leesonderwijs aan volwassenen en kinderen. 
2. Selecteer criteria voor de basiswoorden in de software. 
3. Maak voor iedere taal een ‘sound bar’ om te gebruiken bij de 

oefeningen. 
4. Gebruik het systeem van het FC Sprint2 om 15 series oefeningen 

te maken voor iedere taal.  
5. Ontwikkel automatische spraakherkennings(ASR)-technologie  

om feedback op gelezen woorden te kunnen geven. 
6. Test de software met LESLLA-leerders in de klas (10, 25, 50 uur).  
7. Evalueer de resultaten en de reacties op de software. 
8. Verspreid de resultaten. 
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De sound bar/ klankenbar 

Fins 

Nederlands 

Duits 

Engels  
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Hoe zit    in elkaar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Woorden (300) 

      Klanken (37) 
      + 
      Letters (26) 
 
   
 betekenis   gesproken  geschreven 
 300 plaatjes  vorm    vorm 
   
 
  7 typen oefeningen  
  15 woordenlijsten van 20 = 300 woorden 
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Hoe zit               in elkaar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selectiecriteria voor de 4 talen : principe 
 
• Fonologisch eenvoudig: 1– of 2– lettergrepige mkm(k)   

woorden met frequente medeklinkers /p, t, k, m, n/  en 
enkelvoudige, cardinale klinkers  /a/  /i:/   /u:/  

                  (geschreven als: aa – ie – oe) 
• Frequente en relevante woorden 
• Afbeeldbare woorden  
• Regelmatige spelling 

Nederlands Duits Engels  Fins  

kam Name map kana 
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Hoe zit         in elkaar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selectiecriteria voor de 4 talen: uitvoering 
 

Voor de eerste woordenlijst wilden we een serie fonologisch 
eenvoudige, relevante en af te beelden woorden met /p, t, k, m, 
n/  en /a, i:, u:/  - geschreven als: aa – ie - oe 
 

Concessie :  De set medeklinkers moest voor alle 4 talen 
uitgebreid worden voor de eerste twee 
woordenlijsten; de set klinkers zo nodig 

aangepast.      

Nederlands Duits Engels  Fins 

<p, t, k, m, n, 
b, d, l, r, s, v> 
 
<a, i:, o:>  

<t, m, n,  
f, g, l, r, s,sch> 
<a:, e:, o:> 
<au> 

<p, t, k, m, n,  
d, f, l, s> 
 

<a> = /æ, ɪ , ɔ/  

<p, t, k, m, n, 
l, s> 
 
<a, i:, u:>  
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Lijst 1 Lijst 4 Lijst 7 Lijst  10 Lijst 13 Lijst 15 

kam 
kat 
kan 
man 
map       
pan 
pak 
boom 
boon 
boot 
noot 
kool 
roos  
rook 
tien 
kies       
biet 
vies   
vier 
riem 

bel  
mens  
pet  
zes  
nek  
hek  
fles  
rug  
bus  
mus  
kus  
jurk  
munt  
bed  
mond   
rood   
land   
zand  
kind   
want 

ijs  
rijst 
lijst 
vijf  
krijt 
prijs  
spel 
ik speel 
fles  
vlees 
les 
weg 
ik weeg 
stoep 
stop 
doek 
broek 
kok  
koek 
ik kook 

au  
saus  
auto   
blauw  
trein  
ei  
klein  
plein  
eind  
rijk   
pijn  
hij  
peer  
ik leer  
deur  
kleur  
oor  
voor  
woord  
meer 

cent  
centrum 
citroen  
cirkel  
jassen  
mappen 
bussen  
brillen  
messen  
pennen  
sokken  
pakken  
teen  
tenen  
buurman 
buren  
bomen  
boten  
ramen  
ogen 

aardappel 
appelsap 
beneden 
fietspad 
koelkast 
balkon 
begin 
beleg  
emmer          
gebouw  
gevaar  
gezin  
koekjes 
koffer 
muren 
mussen  
pleister  
rugzak  
sjaal 
slager 

Hoe zit     in elkaar? 



Hoe zit    in elkaar?  
Type oefening Gericht op 

1. De woorden Vorm van het woord en de 
betekenis 

2. Letters slepen * Klank-tekenkoppeling maken 
(analyse) 

3. Woorden horen en slepen  Het hele woord herkennen  

4. Woorden vormen en 
slepen*  

Een serie klanken herkennen 
(synthese)   

5. Lees de woorden Lezen met hulp (soundbar) 

6. Luister en typ Automatiseren klank-
tekenkoppeling 

7. Test jezelf Lezen zonder hulp                               
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Voorbeeld Engelse oefening 1 van lijst 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Engels: 
 
Eenlettergrepige  woorden: mkm 

Klinkers:  /æ, ɪ , ɔ/      <a, i, o> 
Medeklinkers : 
/p, t, m, n/ +  /d, f,  l, s/ 

The words 



Nederlands oefening 1 - lijst 1 

De woorden 

BVNT2   21 mei 



Oefening 2 lijst 1 Letters slepen 
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Oefening 3 lijst 3 Woorden horen 
en slepen 
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Oefening 4 lijst 5 Woorden vormen  
en slepen 
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Oefening 6 lijst 3  Luister en typ  
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Oefening 5 lijst 11 Lees de woorden  
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Oefening 7 lijst 12  Test  jezelf 



Vormen van feedback 
• Feedback  op betekenis door beeld 
 De betekenis van een woord controleren. 
• Feedback op gesproken woord   
 De uitspraak van een woord controleren door te 
 luisteren naar een woord 
• Feedback op klank-tekenkoppeling 

 - door te luisteren naar klanken die horen bij de letters in 
    de vierkantjes. 
 - door de klankenbar te gebruiken.   
• Feedback op synthese van klanken 
 Controleren of de correcte woorden worden 
 gevormd door samenvoeging van klanken/fonemen 
 (auditieve synthese).  
• Feedback op gelezen woord 
 Door de oranje balk die de mate van correctheid laat zien. 
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Wat heb je nodig?  
• Een browser:  
     

o  Google Chrome 
  
o  Mozilla Firefox  
 
o  Internet Explorer 11 of 12 
  

• Een headset met microfoon 
o liefst met usb stekker (Sennheiser,  Logitech) 
o liefst met ‘active  noise cancellation’ 

o active noise cancellation  heeft 2 microfoons 
o noise cancellation gebruikt maar 1 microfoon 

o liefst een headset met 2 speakers, één voor ieder oor 
o als je AGC (automatic gain control) hebt, zet hem dan af. 
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Wat moet je weten?  

• Feedback door spraakherkenning wordt gebruikt  

 om uitspraak te oefenen (oef. 2, 4)  

 om een woord te lezen (oef. 5 en 7) 

• Let op dat de luidspreker van de computer open staat 
 (ongeveer op 50%). 

• Microfoon activeren 

     

 

 

 

 

 

Om de microfoon te gebruiken 
druk je op de knop microfoon. 
Er verschijnt  een menu.  Je 
volgt het menu en drukt op 
OK (of op: hier). 
Zie verder de docenten-
handleiding op de website. 
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Inspreken in de praktijk   
1. Om boot na te zeggen, druk op de groene microfoon 

  

 

2. Het microfoontje wordt rood en je begint te spreken. 

 

 

3. Als je klaar bent, druk je weer op het rode microfoontje 
 (het wordt weer groen en de opname stopt). 

4. Je wacht even totdat de grijze balk oranje wordt. Hoe 
langer de balk, hoe beter je het gedaan hebt. 

5. Als je op de groene pijl drukt, kun je jezelf terug horen.
  

 

• https://vimeo.com/126297087      gang en tong 

• https://vimeo.com/126038485     slepen en test jezelf   
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Inspreken in praktijk   

Tips:  

• Oefen het woord eerst en druk dan pas op de 
microfoonknop. 

• Zorg dat je het woord in één keer zegt. 

• Je kunt het laatste woord (waar de pijl bijstaat) 
herhalen. 

• Eerdere woorden kun je niet overdoen. Je moet dan 
de oefening helemaal opnieuw doen. 

• Oefen eerst zelf even als docent en controleer of het 
proces goed gaat bij je cursist. 
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Aan het werk:  06NED 

06NED   
Leeftijd:    47 

Moedertaal    Somalisch 

Alfa niveau T1 /T2  0 / onder Alfa A 

  Verblijfsduur in Ned.  1,5 jaar 

Op les      9 maanden 

 

• Heeft 15,7 uur met DigLin gewerkt 

• Heeft problemen met hoofdletters / Caps Lock 

• Gebruikt: sound bar, goed/fout score, ASR, en 
begrijpt de oranje balk. 

• Gaat terug naar eerdere oefeningen (leerstrategie)  
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Zelf correctie 06NED 

hand / score: 50,5 % hand / score: 60,7 % 

BVNT2   21 mei 



Zelf correctie: schoen 

Schoen /score: 83,8% Schoen/score: 53,1% 
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Conclusies 

Werkt spraakherkenning met analfabeten?  

• Vereist even wat doorzettingsvermogen van de cursist en de 
docent.  

• Gevoelig systeem: begin niet meteen te spreken, één woord 
per keer, geen luidruchtige omgeving, spel niet letter voor 
letter . 

• Hardware, fire walls, microfoon settings, internet browsers 
beïnvloeden het resultaat.  

 

DigLin 

• De meeste leerders vinden de oefeningen leuk en fijn, 
worden zelfstandiger, kunnen omgaan met 
spraakherkenning. 

• DigLin geeft meer feedback dan … 
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06NED 

Na   
10 uur 

Nog 
5,7 uur  

 
totaal 

#  in  
DigLin 

speelde af 1088 926 2014 spraakklanken 37 

speelde af 1187 946 2133 woorden 300 

bekeek 1416 1058 2474 plaatjes  300 

sprak uit 913 580 1493 woorden 300 

sleepte 29 122 151 letters (fout) ±1000  

sleepte 229 295 524 letters (goed)   ±1000 

sleepte 872 1433 2305 woorden (fout) 300 

sleepte 235 251 486 woorden (goed) 300 

gebruikte 540 205 745 keer de soundbar 37 

Meer feedback dan de docent je 

ooit kan geven… 
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Wat deed 06NED  15,7 uur? 

Woordenlijsten   
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Wat deed  60DEU  in 20 uur? 
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Wat deed 02FIN in 10 uur? 
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Volgens een cursist 

DigLin stimuleert 
me om zelf te 

denken en zelf te 
beslissen.  
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Wat wil een docent weten?  

• Waar een leerling aan gewerkt heeft 

• Hoelang hij met een oefening bezig is geweest 

• Hoeveel fouten er gemaakt zijn  

• Wat voor taak je voor een leerling kunt formuleren 
voor de volgende keer. 

 

• Maar richt het vooral zo in, dat de leerling je dat zelf 
kan vertellen. 

• Laat de leerling zelf zeggen wat hij nog wil oefenen. 
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